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• Augusztus elején kezdi meg a jeges edzéseket 
a jégkorong Erste Liga címvédője, a Csíkszeredai 
Sportklub. Hodos László klubelnök bízik abban, 
hogy enyhül a járványhelyzet, nézők előtt ren-
dezhetik hazai mérkőzéseiket a kék-fehérek.

D O B O S  L Á S Z L Ó

– Már több hete zajlik a nyári fel-
készülés a csíki hokicsapatnál. 
Kemény száraz edzéseken van-
nak túl, mikor lépnek jégre a fi úk?

– Egyénileg és kiscsoportokban 
készülnek a játékosok. Úgy érzem, 
hogy sportolóinkban tudatosodott 
a nyári alapozás fontossága, ezért 
mindenki komolyan végzi a kisza-
bott edzésprogramot. Augusztus 
1-jén lesz szinte teljes a keretünk, 
akkor érkezik meg az új svéd edző, 
közösen alakítjuk majd ki a szak-
mai stábot, illetve az ő javaslatára, 
a szponzorokkal együtt hozunk dön-
tést az idegenlégiósokról. A jeges 
edzéseket augusztus 1-jén kezdjük 
el Csíkkarcfalván, a specifi kus felké-
szülés első része a Felcsíki Műjégpá-
lyán lesz.

– Mikor lesz használható a Vá-
kár Lajos Műjégpálya?

– Várjuk a költségvetés kiigazítá-
sát, hogy kapjunk pénzt Bukarestből 
a jégpálya működtetésére. Tavasz-
szal miniszteri szinten bejelentették, 
hogy a csíkszeredai jégpálya a város-
hoz kerül, de sajnos ez egy hosszú fo-
lyamat, egyelőre semmilyen konkrét 
lépés nem történt ebben az ügyben. 
Reméljük, hogy a járványhelyzet 
nem szól közbe és minél több néző 
lehet jelen a hazai mérkőzéseinken. 

Augusztus elején elkezdjük a bérle-
tek árusítását. Be kell tartani a ható-
ságok által előírt szabályokat, remél-
jük, ezek csak enyhülni fognak és telt 
ház lesz a Vákár Lajos Műjégpályán. 
A jégpálya főjavítását közel egy évti-
zede kérvényezzük, de erre idén sem 
kaptunk pozitív választ. Az öltözőket 
és a pálya fontosabb részeit – amit tu-
dunk – önerőből tatarozzuk.

– Korábban azt nyilatkozta, 
hogy a hazai mag marad, a helyi 

játékosok közül nem távozik sen-
ki a Sportklubtól. Vannak újdon-
ságok, új igazolások?

– A hazai mag marad, az Erste Li-
gát megnyerő csapat mezőnyjátéko-
sai közül mindenki a következő sze-
zont is a Sportklubnál kezdi. László 
Arnold kapusnak lejárt a szerződé-
se, ő az új háromszéki felnőtt együt-
tesnek lesz az egyik kapusa. Az öt 
hazatérő játékosról – Adorján Attila, 
Péter Balázs, Részegh Tamás, Ro-
kaly Szilárd és Sofron István – már 
beszámolt a Székelyhon. Szerintem 
nagyon erős lesz a csapatunk hazai 
magja. A külföldiek közül Makszim 
Szamankovnak érvényes szerződése 
van velünk, és szerződést újítottunk 
Gyenisz Kuljassal, akire a követke-
ző szezonban is számítunk a véde-
lemben, illetve az orosz Jevgenyij 

Szkacskov támadó játékossal, aki 
utoljára Galac csapatánál játszott.

– Három fronton, az Erste Ligá-
ban, illetve a román bajnokságban 
és a Román Kupában is érdekelt a 
Sportklub. Elkészült a program?

– Nem, egyik bajnokságban sem, 
azt viszont tudjuk, hogy az Erste 

Liga és a román bajnokság is szep-
tember közepén kezdődik. A közös 
magyar– román bajnokságban egye-
lőre nem egyeznek a liga és a Brassói 
Corona álláspontjai, a brassói csa-
pat még nem nevezett be, de remél-
jük, megoldódnak a nézeteltérések. 
Erről azonban én bővebbet nem 
tudok mondani. Szerintem az Erste 
Liga rangját a legjobb magyarorszá-
gi csapatok mellett a három erdélyi 
csapat adja.

12.00 Tenisz, WTA-torna, Budapest (Digi Sport 3)
14.30 Kerékpározás, francia körverseny, Tour de France (Eurosport 1)
17.30 Tenisz, ATP-torna, Hamburg (Eurosport 2)
20.30 Labdarúgás, 1. Liga: Botoșani–FCSB 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A román küldöttség tagjaként Mi-
haela Buzărnescu is részt vehet 

a tokiói olimpián – jelentette be teg-
nap a Nemzetközi Tenisz Szövetség 
(ITF). A 33 éves bukaresti teniszező-
vel 101-re nőtt az ötkarikás játéko-
kon Romániát képviselő sportolók 
száma. A WTA-rangsorban jelenleg 
162. Buzărnescu a védett ranglistá-

nak, illetve a számos visszalépésnek 
köszönhetően indulhat a japán met-
ropoliszban jövő pénteken rajtoló 
olimpia tenisztornáján. Buzărnescu 
mellett két másik román teniszező, 
Raluca Olaru és Monica Niculescu 
lesz érdekelt az olimpián, utóbbiak 
párosban szerepelnek majd. A te-
niszezők mellett Románia további 

16 sportágban, úszásban, atlétiká-
ban, evezésben, labdarúgásban, 
tornában, 3x3-as kosárlabdában, 
kerékpározásban, birkózásban, 
sportlövészetben, kajak-kenuban, 
asztaliteniszben, ökölvívásban, ví-
vásban, triatlonban, cselgáncsban 
és íjászatban lesz képviselve Tokió-
ban. (Orbán Zsolt)

T érdsérülés miatt nem indul a jövő 
pénteken kezdődő tokiói olimpi-

án a svájciak sztárteniszezője, Roger 
Federer. A 20-szoros Grand Slam-tor-
nagyőztes bejelentette, hogy a füves 
pályás szezonban összeszedett sérü-
lése nem jött rendbe, ezért sajnálat-
tal, de visszalép az olimpiától.

Federer – aki a tokiói játékok zá-
rónapján, augusztus 8-án lesz 40 
esztendős – tavaly két térdműtéten is 
átesett, ezért közel egy évet ki kellett 

hagynia. Az idei Roland Garrostól a 
sikerrel vett harmadik forduló után 
visszalépett, míg Wimbledonban a 
negyeddöntőig jutott.

„Nagyon csalódott vagyok, mivel 
mindig is megtiszteltetés és fény-
pont a pályafutásomban, ha Svájcot 
képviselhetem. Már megkezdtem a 
rehabilitációt abban a reményben, 
hogy még ezen a nyáron visszatér-
hessek. Sok sikert kívánok a svájci 
csapatnak, és szurkolni fogok nekik 

messziről” – fogalmazott a világ-
ranglista kilencedik helyezettje, aki 
a 2012-es londoni olimpián egyesben 
döntős volt, míg 2008-ban Peking-
ben Stan Wawrinka oldalán férfi  pá-
rosban aranyérmes lett.

Federer előtt olyan nagyságok 
léptek vissza a tokiói olimpiától, 
mint Rafael Nadal, Dominic Thiem, 
Wawrinka, Nick Kyrgios, Serena 
Williams, Simona Halep vagy Bian-
ca Andreescu.

Federer nem indul a tokiói olimpián

Buzărnescu a 101. román induló

Erős lesz a Sportklub hazai magja
Három idegenlégiós neve már ismert a csíki hokicsapatnál

Újdonság az Erste Ligában 

A jégkorong Erste Liga 2021–2022-es versenykiírásának egyik újdonsága 
a külföldi játékosokat érintő fegyelmi döntés. „Amennyiben egy külföldi 
játékost fegyelmi vétség miatt az illetékes fegyelmi bizottság eltilt, az 
eltiltásának időtartama alatt helyére másik külföldi játékos nem nevezhe-
tő, az adott csapat mérkőzésre nevezhető külföldi játékosainak maximális 
létszáma az eltiltás időtartamára az eltiltott külföldiek létszámával csök-
ken” – olvasható a kiírásban.

Galacról erősítették meg 
a támadószekciót 

A Galaci CSM-től érkező, 36 éves 
Jevgenyij Szkacskov egy évre 
írt alá a Sportklubbal. A jobb és 
bal szélen egyaránt bevethető 
jégkorongozó pályafutása során 
volt a Traktor Cseljabinszk, az AK 
Barsz Kazany, az SZKA Szent-
pétervár, a Torpedo Nyizsnyij 
Novgorod, a Szalavat Julajev 
Ufa, a HK Szocsi és a Jugra 
Hanti-Manszijszk játékosa is. A 
legutóbbi két szezont az orosz 
honfitársakkal teletűzdelt galaci 
együttesnél töltötte, ahol 54 
meccsen 122 pontot ért el, és 
egy román bajnoki bronzérmet 
szerzett.

Augusztusig szegen a korcsolya, 
pihen a kesztyű és a hokibot

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

Rajt a román élvonalban
A ma este fél 9-től műsorra tűzött FC Botoșani–FCSB összecsapással 
elrajtol a labdarúgó 1. Liga 104. kiírása. Az 1. forduló programja: ma 
20.30-tól FC Botoșani–FCSB; holnap 18.30-tól Sepsi OSK–Clinceni, 
21.30-tól CFR–U Craiova 1948 SA; szombaton 18.30-tól Medgyes–CS 
Mioveni, 21.30-tól Universitatea Craiova–FC Argeș Pitești; vasárnap 
18.30-tól Aradi UTA–Konstancai FC Farul, 21.30-tól Bukaresti Rapid–
Chindia Târgoviște; hétfőn 20.30-tól Bukaresti Dinamo–FC Voluntari.

Szökésből nyert Konrad
Az osztrák Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) nyerte meg kedden a Tour 
de France országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát, amelyen 
a címvédő Tadej Pogacar előnye nem változott az összetett élén. Az 
összetett élcsoportja: 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 66 óra 23:06 perc, 
2. Rigoberto Urán (kolumbiai, EF) 5:18 perc hátrány, 3. Jonas Vingegaard 
(dán, Jumbo-Visma) 5:32 p h., 4. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grena-
diers) 5:33 p h., 5. Ben O’Connor (ausztrál, AG2R Citroën) 5:58 p h..

• RÖVIDEN 




